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Θέμα: «ΑΜΕΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΙΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΕΓΕ ΣΕΡΡΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ» 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

   Επισκεφτήκαμε ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου το Κέντρο όπου έχουν εγκατασταθεί οι 
550 περίπου πρόσφυγες που ήρθαν στο Ν. Σερρών στην περιοχή ΚΕΓΕ Σερρών και μετά 
λύπης μας διαπιστώσαμε άσχημες συνθήκες στις οποίες διαβιούν.   

   Συγκεκριμένα, καθώς τα ISOBOX που στήθηκαν για να τους στεγάσουν είναι ακόμα 
κλειδωμένα εν αναμονή του εργολάβου να κάνει την αποχέτευση και τη θέρμανση, οι 
πρόσφυγες είναι αναγκασμένοι να μένουν, μες στο καταχείμωνο, στις σκηνές και 
μάλιστα χωρίς καν να έχουν ξύλα για φωτιά να ζεστάνουν τα παιδιά τους. Ακόμα και τα 
κινητά τους τα βάζουν στον ήλιο για να τα φορτίσουν. Οι ίδιοι, στην επικοινωνία που είχαμε 
μαζί τους,  έδειχναν να μην εμπιστεύονται και να μην θέλουν συνεργασία με φορείς.  

   Η κατάσταση θυμίζει άσχημο καταυλισμό και θεωρούμε ότι δεν αρμόζει ούτε στον 
πολιτισμό μας, ούτε στην ανθρωπιά μας να έχουμε γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους να 
διαβιούν υπό τέτοιες συνθήκες δίπλα μας, όταν μάλιστα ΜΕΛΗ μας επιχειρηματίες έχουν 
τόση πολλή πείρα ως προς τις ενέργειες που απαιτούνται για την ανθρώπινη διαβίωση 
των προσφύγων σε κέντρα εγκατάστασής τους. 
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      Ως Επιμελητήριο Σερρών, Κύριε Υπουργέ,  στο πλαίσιο και της κοινωνικής ευθύνης 
που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις μέλη που εκπροσωπούμε, δηλώνουμε την πρόθεση, τη 
βούληση και τη διάθεσή μας και ζητάμε να μας αναθέσετε και να μας δώσετε 
αρμοδιότητες, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην επιμελητηριακή νομοθεσία, και 
δεσμευόμαστε ότι με απόλυτη διαφάνεια ως προς την διάθεση των οικονομικών 
πόρων και άμεσα θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κανονικές συνθήκες 
διαβίωσης και ζεστασιά στους πρόσφυγες που έχουμε στο Νομό μας.  

   Είμαστε σίγουροι ότι θα δείτε με πολλή προσοχή την πρότασή μας και είμαστε στη 
διάθεσή σας για κάθε επιπλέον απαραίτητη διευκρίνηση. Το ζητούμενο είναι να διαβιούν οι 
πρόσφυγες όπως ταιριάζει και αξίζει σε κάθε ανθρώπινο ον και ως Επιμελητήριο Σερρών 
δεσμευόμαστε ότι,  εφόσον μας δώσετε αρμοδιότητα και ευθύνη,  θα το επιτύχουμε αυτό 
με τον πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο, εξασφαλίζοντας μείωση του κόστους και 
σωστή αξιοποίηση των χρημάτων της Ε.Ε., σε συντονισμό και συνεργασία με την 
επιχειρηματική κοινότητα και άλλους φορείς της περιοχής μας. 

    Αναμένοντας την άμεση ανταπόκρισή σας, διατελώ  

  

με τιμή 

Ο Πρόεδρος 

  Χρήστος Μέγκλας 

 

 


